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Definitsioon 

 

 

Spondülolüüs: fraktuur lülikaare pars interarticularis’es  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Sissejuhatus 

• Uni – või bilateraalne 
– 16% juhtudest unilateraalne  

• Kaks segmenti  
– anterosuperioorne segment ( lülikeha, lülikaarejalake, ristijätke ja 

ülemine liigesjätke) 
– posteroinferioorne segment ( alumine liigesjätke, lülikaareplaat ja 

ogajätke) 

• Spondülolüüs esineb kõige sagedamini L5 lülis 
– 85% - 95% kõikidest spondülolüüsijuhtudest 8 

• Võimalik ka mitme lüli spondülolüüs  
– L3-L5 lülides 
– 2 nimmelüli haaratusega spondülolüüs on sagedasem kui 3- või 4 

nimmelüli haaratusega spondülolüüs 

• 50 – 81 % kaasneb spondülolüüsiga spondülolistees 8 

 



Epidemioloogia 

• N:M 1:3 

• Esinemissagedus üldpopulatsioonis 3-6% 1 2 

• Esinemissagedus kõrgeim noorte sportlaste 
seas 

– riskirühma kuuluvad võimlejad, raskustõstjad, 
maadlejad, sukeldujad 

• Vastsündinutel spondülolüüsi ei esine 7 

– väga harva alla 5 aastastel lastel  



Spondülolüüsi patofüsioloogia 

• Erinevad teooriad  
– Wiltse et al: tegemist väsimusfraktuuriga, mis tekib korduva koormuse korral 
– Farfan et al: mikrofraktuur, millest kujuneb korduva koormuse korral nähtav 

fraktuur  

• Pärilik eelsoodumus versus trauma 
– Kõrge esinemissagedus perekonnaliikmete seas -> pars interarticularis’e 

düsplaasia 
– Teatud korduvad harjutused -> noored sportlased  

 
• Multifaktoriaalne: stressfraktuur, mis tekib kaasasündinud nõrgemas/ 

düsplastilises nimmelüli pars interarticularis’es 4 

• Vigastust põhjustavad korduvad lülisamba sirutused-painutused ning 
rotatsioonid  
– Pars interarticularis’e venitumine -> mikrofraktuur 
– jätkumisel mittetäielikust fraktuurist kujuneb täielik fraktuur ning ebaliiges  

 



Kliinilised sümptomid 

• Enamikel juhtudel asümptomaatiline ( juhuleid) 
• Koos spondülolisteesiga sagedasem alaseljavalu põhjus 

väikelastel ja noorukitel 
• Läbivaatus 

– lülisamba nimmeosas hüperlordoos  
– lülisamba ekstensioonil alaseljavalu  
– lülisamba hüperekstensioon ühel jala seistes põhjustab valu 

nimmeosas  

• Alaseljavalu mehaanilist tüüpi : valu tugevneb tegevuse 
käigus ning taandub rahulolekus 
– Korduv flektsioon – ektsensioon   

• Radikulaarset tüüpi valu 
– atüüpiline radikulaarne valu ja radikulaarne istmikunärvi valu 

 



Röntgenülesvõte nimmeosast 
• Ajalooliselt spondülolüüsi kahtluse korral ülesvõte AP- suunas, lateraalülesvõte,  45 kraadi 

põikiülesvõtted ning kollimeeritud lateraalülesvõte  
– Amato et al:  96,5 % spondülolüüsidest tulid nähtavale 1 

– Ainult põikiülesvõttel ca 20 %   

 
• Spondülolüüsi korral transparentne joon nimmelüli pars interarticularis’es 

– Selle laius sõltub spondülolisteesi astmest 
– Scotty dog/ šoti terjer 
– Ümberpööratud Napoleoni mütsi tunnus/ inverted Napoleon hat sign – spondülolistees L5 kõrgusel 

• Spondülolüüsi kaudsed tunnused:  AP- ülesvõttel nimmelüli ogajätke deviatsioon lateraalsele ning 
kontralateraalse lülikaarejalakese skleroos 7,6 

– Ogajätke deviatsioon ->  lamina pikenemine nimmelüli pars interarticularis’e  korduva murdumise ja 
paranemise tõttu  

– Lülikaarejalakese skleroos ->  nimmelüli kontralateraalsel lülikaarel kallusetaoline luuline vohand  
 

• Akuutne vigastus ->  fraktuur kitsas ja servad ebatasased 
• Krooniline vigastus -> kahjustuse servad siledad 

 
• Funktsionaalsed flektsioon- ekstensioon ülesvõtted nimmeosa ebastabiilsuse hindamiseks  

– Sümptomaatiline spondülolistees  

 



Vasakpoolne spondülolüüs ja kontralateraalse lülikaare 
reaktiivne skleroos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leone A. et al. Lumbar spondylolysis: a review. Skeletal Radiology June 2011, Volume 40, pp 683–700 

 

 



L5 spondülolüüs 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://radiopaedia.org/articles/spondylolysis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learningradiology.com/archives06/COW%20204-Spondolytic%20Spondylolisthesis/spondylocorrect.htm 



Ümberpööratud Napoleoni mütsi tunnus 

http://roentgenrayreader.blogspot.com.ee/2011/11/inverted-napoleons-hat-sign.html 



KT  - uuring  

• Kõige täpsem meetod spondülolüüsi hindamiseks 
• Vajalik sagitaalne rekonstruktsioon 

– Eristamaks spondülolüüsi kohta fassettliigesest  
– toob esile varjatud fraktuurijoooned  

 
• Incomplete ring sign/ mittetäieliku ringi sümptom   

– KT- uuringu aksiaalsetel tasapinnal luulise struktuuri katkemine lülikaare tasemel  
– Bilateraalne spondülolüüs  

• Sarnaneb lähedal paikneva fassettliigesega,  kuna mõlemad kulgevad samadel tasapindadel ja 
eraldatud kitsa vahega  

– Unilateraalne spondülolüüs 
• kontralateraalse lülikaarejalakese hüpertroofia või skleroos 

• Spinaalkanali laienemine posterioorsete segmentide subluksatsiooni tõttu  
– degeneratiivse spondülolisteesi korral spinaalkanal ahenenud  

• Raviotsus ja prognoos 
– Kui pars interarticularise fraktuur lai, sklerootiliste servadega: tegemist kroonilise protsessiga 

ja konservatiivne ravi ei sobi  
– Kui fraktuur kitsas: värske fraktuur ning näidustatud on immobilisatsioon  

 
 



Bilateraalne spondülolüüs. Fassettliigesed. 

Leone A. et al. Lumbar spondylolysis: a review. Skeletal Radiology June 2011, Volume 40, pp 683–700 



MRT- uuring  

• Keerulisem tähele panna kui ei esine 
spondülolisteesi 
– Spinaalkanali laienemine  

– Spondülolüüsi tasemel lülikeha posterioorne osa 
kiiljas  

– Reaktiivsed muutused nimmeosa 
lülikaarejalakestes 

• Kõige paremini hinnatav  T1- kujutistel  

• Diferentsiaaldiagnoos: pars interarticularis’e skleroos, 

fassettliigeste osteoartroos, osaline fassettektoomia, metastaas 

 

 





Parempoolne spondülolüüs 

Leone A. et al. Lumbar spondylolysis: a review. Skeletal Radiology June 2011, Volume 40, pp 683–700 



A. luuturse, murrujoon puudub. B ja C lülikaares murrujoon. 

Leone A. et al. Lumbar spondylolysis: a review. Skeletal Radiology June 2011, Volume 40, pp 683–700 



SPECT- uuring 

• Alternatiiv MRT- uuringule  

• Ei ole sobi skriinimiseks 

• Tehneetium 99m metüleendifosfonaadiga luu 
stsintigraafia  
– metaboolselt aktiivne fraktuur 

• Ei ole spetsiifiline  
– Sarnane kogunemine fassettliigeste artriidi, 

infektsiooni, osteoidse osteoomi korral  

– Vajalik täpsustada KT- uuringuga 5 



1. haigusjuht ja 2. haigusjuht 



 

 

          Tänan dr. Dagmar Looritsat!  
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